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Tekstylia Hotelowe
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Kim jesteśmy?
Grupa Kapitałowa  dostarcza Klientom najwyższej jakości  usługi       Hollywood S.A.
w branży pralniczej.
Pragniemy być najbardziej preferowanym i cenionym dostawcą usług pralniczych oraz 
wynajmu tekstyliów hotelowych w Polsce. Skupiamy się na indywidualnych 
oczekiwaniach Klientów, elastycznym budowaniu trwałych relacji biznesowych,          
a nasze działania są efektywne ekonomicznie. Nasze wieloletnie doświadczenie daje 
nam możliwość podejmowania decyzji, które są odpowiedzialne ekologicznie i mają 
pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
Pragniemy, aby nasze zakłady pralnicze były najchętniej wybieranymi przez Klientów   
i umożliwiały im osiąganie ponadprzeciętnych wyników. Pragniemy osiągnąć możliwie 
równy i wysoki poziom dotarcia z ofertą naszych usług we wszystkie regiony Polski.
Wizją   jest umocnienie pozycji wiodącego dostawcy kompleksowych Hollywood S.A.
usług pralniczych i wynajmu tekstyliów na rynku polskim, który będąc prekursorem       
i pionierem wdrażającym najnowsze rozwiązania technologiczne, wyznacza kierunki 
rozwoju dla całej branży poprzez stosowanie najwyższych standardów działania.

Usługi pralnicze
l ponad 15 letnie doświadczenie,
l szeroka paleta usług prania wodnego i czyszczenia chemicznego,
l najnowocześniejszy  park maszynowy w Polsce,
l nowoczesne i sprawdzone technologie pralnicze,
l środki piorące wyłącznie uznanych producentów,
l liczne certyfikaty i nagrody,
l działania proekologiczne.

Rental tekstyliów hotelowych
l oferta przygotowana na indywidualne potrzeby Klienta,
l brak konieczności ponoszenia wydatków inwestycyjnych przez hotele,
l elegancka kolekcja tekstyliów najwyższej jakości,
l kompleksowe zarządzanie wynajętymi tekstyliami,
l możliwość wykupienia tekstyliów od Klienta,
l komfort i bezpieczeństwo na każdym etapie współpracy.
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Schemat Usługi
wynajmu i serwisu tekstyliów hotelowych
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